
DE WIJKRAAD VRAAGT UW MENING         

Beste wijkbewoner,   

Zoals u wellicht inmiddels uit de media of de door de gemeente verspreide brief heeft begrepen is de 

gemeente Haarlem voornemens om in de Boerhaavewijk mogelijk een Domus Plus of Skaeve Huse te 

vestigen.   

Domus Plus is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale 

of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking. Deze mensen verblijven nu 

op straat of in bestaande voorzieningen, die onvoldoende in staat zijn de noodzakelijke zorg te 

bieden. In een Domus Plus krijgen de bewoners langdurige ondersteuning en dagbesteding. Er is 24 

uur per dag intensieve begeleiding en toezicht aanwezig.   

Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het 

leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Bij Skaeve Huse is sprake van 

beperkte begeleiding, met name gericht op beheer en handhaving.   

Eén van de genoemde locaties voor dergelijke voorzieningen is het terrein van de waterzuivering aan 

de Boerhaavelaan 57, nabij de hockeyvelden van Saxenburg en tegenover de volkstuinen van 

Poelpoldervreugd. De gekozen locatie ligt hiermee direct in onze woonwijk.   

Wij hebben gemerkt dat deze plannen van de gemeente inmiddels tot veel onrust in de wijk leiden. 

Van diverse inwoners hebben wij al reacties ontvangen. Als wijkraad vertegenwoordigen wij u als 

bewoners en daarom hebben wij behoefte aan input over hoe de bewoners van de Boerhaavewijk 

over deze plannen van de gemeente denken. De reacties die wij nu al hebben ontvangen gaan met 

name over het feit dat de bewoners van deze voorzieningen geplaatst gaan worden in een wijk die al 

kwetsbaar is. In de  laatste jaren is veel geïnvesteerd om overlast, criminaliteit en onveiligheid te 

verminderen en de vestiging van deze doelgroep geeft een groot risico op afbraak van deze 

verbeteringen. De bewoners van de woonvoorzieningen zullen zich immers verplaatsen door de wijk 

voor bijv. het doen van hun boodschappen of het gebruik maken van openbaar vervoer.    

Het zou voor ons dan ook heel fijn zijn uw reactie te vernemen. Dit kan op verschillende manieren.    

1. U kunt zelf uw reactie op de plannen van de gemeente aan hen mailen op 

opvang@haarlem.nl   

2. Wanneer u ons dan een kopie van uw reactie stuurt aan sec@boerhaavewijk.nl kunnen wij 

bij onze onderhandelingenrekening houden met  uw mening.  

3. U kunt het formulier op de achterkant van deze flyer invullen en inleveren bij wijkcentrum de 

Ringvaart. Zij zullen er voor zorgen dat wij uw reactie dan ontvangen    

De gemeente Haarlem organiseert ook een online informatie bijeenkomst op 9 november 2020. U 

kunt zich hiervoor aanmelden via opvang@haarlem.nl . Wij ontvangen uw reacties graag uiterlijk 12 

november 2020.    

Met vriendelijke groet,   

   

Bestuur Wijkraad Boerhaavewijk   



   

Reactie op voorgenomen plannen inzake Domus Plus en Skaeve 

Huse.   

   

Naam:   ………………………………………………………………………………….   

   

Adres:   ………………………………………………………………………………….   

   

Emailadres:   …………………………………………………………………………   

   
   

Uw reactie op de plannen van de gemeente:   

   
   

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………   

   
   
   

  

  

  

  

U kunt deze flyer inleveren bij wijkcentrum De Ringvaart of u kunt 

hem inscannen en mailen aan sec@boerhaavewijk.nl    

   


